
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PESERTA PEREMPUAN DI 
DALAM TAYANGAN ACARA TAKE HIM OUT INDONESIA DI 

INDOSIAR 
(Studi Deskriptif Tentang Persepsi Perempuan Surabaya Terhadap Peserta Perempuan Dalam 

Tayangan Acara Take Him Out Indonesia Di Indosiar) 
  
  

SKRIPSI 
 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas FISIP 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 

  
  
  

 
 

 
OLEH 

 
DEBBY OCTARINA PUTRI 

0743010210 
 
 

 
 

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN 
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ”VETERAN” JAWA TIMUR 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  

SURABAYA 
2010 



ii 
 

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PESERTA  PEREMPUAN DI DALAM 
TAYANGAN  TAKE HIM OUT INDONESIA DI INDOSIAR 

( Studi Deskriptif Tentang Persepsi Perempuan Surabaya Terhadap Peserta Perempuan Di Dalam 
Tayangan take Him Out Indonesia Di Indosiar ) 

 
 
 
 

Disusun Oleh : 
 
 

DEBBY OCTARINA PUTRI 
0743010210 

 
 

Telah disetujui unuk mengikuti Ujian Skripsi 
 
 

Menyetujui, 
 
 
 

Pembimbing Utama 
 
 
 
 
 

Dra. Diana Amalia, M.Si 
NIP. 196309071991032001 

 
 
 
 

Mengetahui 
DEKAN 

 
 
 
 
 

Dra. Ec. Hj. Suparwati, M.si 
NIP. 195507181983022001 

 



iii 
 

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PESERTA PEREMPUAN DI DALAM 
TAYANGAN ACARA TAKE HIM OUT INDONESIA DI INDOSIAR 

(Studi Deskriptif Tentang Persepsi Perempuan Surabaya Terhadap Peserta Perempuan Dalam 
Tayangan Acara Take Him Out Indonesia Di Indosiar) 

 
Oleh : 

DEBBY OCTARINA PUTRI 
NPM. 0743010210 

 
Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa 
Timur Pada Tanggal 02 Desember 2010 

 
Pembimbing Utama      Tim Penguji: 

1. Ketua 
 
 
 
Dra. Diana Amalia, M.si      Ir. Didiek Tranggono, M.si 
NIP. 196309071991032001      NIP. 19581225 19900 1001 
 

2. Sekretaris 
 

 
 
Dra.Diana Amalia, M.si 

 NIP. 196309071991032001 
 

3. Anggota 
 
 
 
Dra. Herlina Suksmawati, M.si 

 NIP. 196412251993092001 
 
 

Mengetahui, 
DEKAN 

 
 
 

Dra. Ec. Hj. Suparwati, M.si 
NIP. 195507181983022001 



iv 
 

KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya 

kepada penulis sehingga skripsi dengan judul PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP 

PESERTA PEREMPUAN DI DALAM TAYANGAN ACARA TAKE HIM OUT 

INDONESIA DI INDOSIAR (Studi Deskriptif Tentang Persepsi Perempuan Surabaya 

terhadap peserta perempuan Di Dalam Tayangan Acara Take Him Out Indonesia Di 

Indosiar) dapat terselesaikan dengan baik. 

 Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Diana Amalia, M.Si selaku 

Dosen Pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan 

bimbingan, nasehat serta motivasi kepada penulis. Dan penulis juga banyak menerima 

bantuan dari pihak, baik itu berupa moril, spiritual maupun materiil. Untuk itu penulis 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ibu Dra. Ec. Hj. Suparwati, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 

2. Bapak Juwito, S.sos, Msi selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 

Timur. 

3. Dosen-dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Jawa Timur. 



v 
 

4. Mama, Papa, dan kakak ku tercinta terima kasih atas doa, kasih sayangnya yang 

diberikan terus menerus tiada hentinya serta dukungan secara materiil maupun non 

materiil sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini. 

5. My Lovely Armando Iman Setiawan terima kasih atas dukungan semangatnya, doa 

serta kasih sayangnya, dan dorongan semangat sehingga bisa menyelesaikan 

proposal ini. 

6. Buat teman-teman ku senasib seperjuangan Soffi, Lega, Riska, Risky, Ovi ayo 

berusaha sekuat tenaga semoga kita semua sukses, amiin. 

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini akan ditemukan banyak kekurangan. 

Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang penulis miliki 

semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak umumnya dan penulis pada 

khususnya. 

 

Surabaya, 12 Oktober 2010 

 

Debby Octarina Putri 



vi 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL       ….…………………………………………………………….i 

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ........…….ii 

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI  …………………....iii 

KATA PENGANTAR  ……………………………………………………………iv 

DAFTAR ISI   ……… ………………………………………………………………….vi 

DAFTAR LAMPIRAN  ……………………………………………………….…....x 

ABSTRAKSI …………………………………………………………………………....xi 

BAB I  PENDAHULUAN        …………………………………………………..1 

1.1 Latar Belakang         ………………………………………………………1 

1.2 Perumusan Masalah         …………………………………………………9 

1.3 Tujuan Penelitian         ……………………………………………………9 

1.4 Manfaat Penelitian         …………………………………………………..9 

BAB II KAJIAN PUSTAKA            ……………………………………………11 

2.1       Landasan Teori …………………………………………………………..11 

2.1.1 Persepsi       .…………….……………………………………….11 

2.1.1.1 Jenis Persepsi  ……………………………………………15 

2.1.1.2 Sifat-sifat Dunia Persepsi  ……………………………16 

2.1.1.3 Proses Persepsi  ……………………………………17 

2.1.1.4 Proses Terjadinya Persepsi  ……………………………17 



vii 
 

2.1.1.5 Unsur-unsur Budaya Yang Mempengaruhi Persepsi ……18 

2.1.2 Televisi Sebagai Komunikasi Massa     …………………………20 

2.1.3 Pemirsa Televisi Sebagai Khalayak Media ……………………...24 

2.1.4 Penggambaran Perempuan ………………………………………25 

2.1.4.1 Budaya dan Perempuan  …………………………....30 

2.1.5 Reality Show  ……………………………………………………34 

2.1.6 Take Him Out Indonesia        ……………………………………37 

 

 

BAB III METODE PENELITIAN  …………………………………………….43 

3.1      Jenis Penelitian …………………………..……………………….43 

3.2 Definisi Konseptual……………………………………………………...43 

  3.2.1 Penggambaran Perempuan ………………………………………44 

  3.2.2 Persepsi     ……………………………………………………….46 

 3.3 Unit Analisis ………………………………………………………….…46 

 3.4 Informan    ……………………………………………………………….48 

 3.5 Teknik Pengumpulan Data    ………………...…………………………..49 

3.6  Teknik Analisis Data  ……………………………………………………50 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  ……………………………………51 

 4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian Dan Penyajian Data  ……………51 

  4.1.1  Gambaran Umum Objek Penelitian  ……………………………51 



viii 
 

   4.1.1.1 Gambaran Umum Surabaya  ……………………………51 

   4.1.1.2 Gambaran Umum Indosiar  ……………………………52 

  4.1.2  Penyajian Data  ……………………………………………54 

  4.1.3  Identitas Informan  ……………………………………………54 

 4.2 Analisis Data  ……………………………………………………………56 

4.2.1  Persepsi Perempuan Surabaya Terhadap Peserta Perempuan Di 

Dalam Tayangan “Take Him Out Indonesia” Di Indosiar 

………………………………………………………………..…..56 

4.2.2 Persepsi Perempuan Surabaya Mengenai Tayangan Take Him Out 

Indonesia Di Indosiar  ……………………………………………59 

4.2.3 Persepsi Perempuan Surabaya Terhadap Perempuan Yang 

Memperkenalkan Diri Ke Khalayak Luas ……………………62 

4.2.4 Persepsi Perempuan Surabaya Terhadap Keikutsertaan 

Perempuan Dalam Tayangan Acara “Take Him Out Indonesia” Di 

Indosiar Berkaitan dengan Norma Budaya Perempuan Indonesia

 ……………………………………………………………66 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  ……………………………………70 

 5.1  Kesimpulan  ……………………………………………………………70 

 5.2 Saran  ……………………………………………………………………71 



ix 
 

DAFTAR PUSTAKA  ……………………………………………………………73 

LAMPIRAN  ……………………………………………………………………………76 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ABSTRAKSI 

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PESERTA PEREMPUAN DI DALAM 
TAYANGAN ACARA “TAKE HIM OUT INDONESIA” DI INDOSIAR 

( Studi Deskriptif Tentang Persepsi Perempuan Surabaya Terhadap Peserta 
Perempuan Di Dalam Tayangan Acara “Take Him Out Indonesia” Di Indosiar ) 

 
Penelitian ini didasarkan pada fenomena-fenomena yang terjadi di 

masyarakat Indonesia  khususnya Surabaya sekarang tidak sedikit perilakunya 
yang mengandung pergeseran budaya. Sekarang bisa dikatakan perempuan lebih 
memiliki sifat yang lebih agresif  dari pada lelaki, hal ini bisa diperlihatkan dari 
pencarian jodoh. Dahulu perempuan cenderung berdiam diri di rumah untuk 
menunggu seorang pria untuk datang dan cenderung pria yang mencari 
perempuan untuk dijadikan istri, tetapi pada zaman sekarang budaya tersebut 
sudah bergeser hal tersebut terjadi karena pada sekarang ini perempuan tidak 
segan-segan untuk mencari jodohnya, yang dahulunya berdiam diri di rumah 
untuk didatangi oleh seorang pria sekarang perempuan cenderung mencari-cari 
seorang pria di luar tanpa segan untuk menjadikannya seorang kekasih. Padahal 
pada zaman dahulu hal tersebut bisa dikatakan hal yang tabu atau tidak wajar 
untuk dilakukan oleh seorang perempuan. 

Metode yang digunakan adalah studi analisis deskriptif kualitatif. Disini 
metode kualitatif menggunakan teori atribusi, teori atribusi dikemukakan untuk 
mengembangkan penjelasan mengenai cara-cara kita menilai seorang berlainan, 
bergantung pada makna, apa yang kita kaitkan pada perilaku tertentu, dalam hal 
ini peneliti menilai Persepsi Perempuan Surabaya Terhadap Peserta Perempuan 
Di Dalam Tayangan Acara “Take Him Out Indonesia” Di Indosiar. 

Teknik pengumpulan data menggunakan 2 cara yakni wawancara 
mendalam dan teknik observasi, kemudian  mengkategorikan wawancara kedalam 
sub-topik, dan menarik Kesimpulan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan 
bahwa persepsi yang diberikan informan cenderung menerima adanya pergeseran 
budaya di Indonesia, karena cara berpikir perempuan Surabaya sekarang ini juga 
mengikuti dengan adanya perkembangan zaman. Tetapi para peserta peremuan 
dalam tayangan “Take Him Out Indonesia” di Indosiar harus tetap berada dalam 
norma budaya Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman modern seperti sekarang ini, teknologi dan informasi 

berkembang dengan sangat pesat dan jauh lebih maju dari zaman sebelumnya, 

adanya perkembangan informasi tidak lepas jauh dari adanya komunikasi massa. 

Yang dimaksudkan dengan komunikasi massa ialah komunikasi melalui media 

massa modern, media massa ini berupa surat kabar, film, radio, dan televisi                    

( Effendy, 2004 : 50 ). 

Setiap masyarakat secara tidak langsung tidak mungkin bisa lepas dari 

komunikasi massa, karena secara tidak sengaja kehidupan sehari-hari masyarakat 

dipengaruhi langsung oleh media. Komunikai massa melakukan penyebaran 

pesan dengan menggunakan media yang ditujukan kepada massa yang abstrak, 

yakni sejumlah orang yang tidak tampak oleh si penyampai pesan. Begitu pesan 

disebarkan oleh komunikator, tidak diketahuinya apakah pesan itu diterima, 

dimengerti, atau dilakukan oleh komunikan. ( Effendy, 2004 : 50 ) 

Indonesia merupakan negara yang memiliki norma budaya  ( budaya 

timur) yang sangat kental, tetapi dengan berkembangnya zaman yang modern 

sekarang ini masyarakat Indonesia tidak sedikit yang melakukan pergeseran 
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norma dan budaya, hal ini bisa didapatkan disekeliling kehidupan masyarakat 

sekarang. Secara umum, banyak yang berpendapat masyarakat sekarang 

mengikuti norma budaya barat yang cenderung melakukan semua hal dengan 

sesuka hati tanpa ada larangan. Pergeseran budaya terjadi karena kurang adanya 

filteralisasi terhadap budaya barat yang masuk ke dalam budaya timur, hal 

tersebut bisa terjadi karena masyarakat Indonesia sendiri menerima dengan 

keadaan tersebut. Pergeseran budaya ini tidak bisa lepas dari adanya campur 

tangan dari komunikasi massa. Budaya sendiri seharusnya harus kita pertahankan 

supaya norma-norma dalam budaya Indonesia tidak menjadi hilang. 

Fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia  khususnya Surabaya 

sekarang tidak sedikit perilakunya yang mengandung pergeseran budaya, pada 

zaman dahulu orang tua khususnya perempuan, sesuai dengan kodratnya mereka 

selalu memakai jarik/rok tetapi pada zaman sekarang tidak sedikit perempuan 

mengenakan celana dalam kesehariannya, hal tersebut dilakukan karena dengan 

alasan untuk lebih praktis, dan efisien. Pada zaman dahulu perempuan memiliki 

anak ketika mereka telah resmi menikah dan memiliki suami tetapi pada zaman 

sekarang memiliki anak ketika belum memiliki suami bisa dikatakan hal yang 

wajar dan lumrah. 

Sekarang bisa dikatakan perempuan lebih memiliki sifat yang lebih agresif  

dari pada lelaki, hal ini bisa diperlihatkan dari pencarian jodoh. Dahulu 
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perempuan cenderung berdiam diri di rumah untuk menunggu seorang pria untuk 

datang dan cenderung pria yang mencari perempuan untuk dijadikan istri, tetapi 

pada zaman sekarang budaya tersebut sudah bergeser hal tersebut terjadi karena 

pada sekarang ini perempuan tidak segan-segan untuk mencari jodohnya, yang 

dahulunya berdiam diri di rumah untuk didatangi oleh seorang pria sekarang 

perempuan cenderung mencari-cari seorang pria di luar tanpa segan untuk 

menjadikannya seorang kekasih.  

Padahal pada zaman dahulu hal tersebut bisa dikatakan hal yang tabu atau 

tidak wajar untuk dilakukan oleh seorang perempuan. Bahkan sekarang tidak 

sedikit perempuan yang sengaja untuk menunjukkan atau memamerkan dirinya ke 

masyarakat khususnya pria  dengan cara memakai baju yang bisa dikatakan 

menonjol atau bergaya layaknya model, tidak jarang juga yang memakai make up 

tetapi tidak sesuai dengan tempat yang dikunjungi, dan cara berjalannya pun 

belagu juga sok kecantikan hal tersebut dilakukan supaya pria yang melihat bisa 

tertarik dengan diri perempuan tersebut. 

Tidak jarang pada zaman sekarang ini jika seorang perempuan sedang 

dekat dengan seorang pria dan perempuan tersebut memiliki rasa suka atau 

tertarik terhadap pria tersebut, perempuan tidak segan-segan untuk menyatakan 

cintanya terlebih dahulu ke pria yang disukai, hal ini dilakukan oleh perempuan 

dengan alasan karena takut kehilangan pria yang disukainya dan hal yang 
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dilakukan tersebut terbilang wajar dilakukan pada zaman sekarang ini oleh remaja 

sekarang, tetapi tidak sedikit juga orang yang masih mencibir karena dianggap hal 

yang masih tabu. 

Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari, acapkali tidak mudah untuk 

menentukan letak garis perubahan kebudayaan, karena tidak ada masyarakat yang 

tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan 

yang tidak terjelma dalam suatu masyarakat. (Soekanto, 2005 : 30 ) 

Fenomena semacam itu sekarang makin ditunjang dengan adanya acara 

reality show Take Him Out Indonesia. Take Him Out Indonesia merupakan reality 

show terbaru yang di tayangkan oleh INDOSIAR. Take Him Out Indonesia 

memiliki tema acara ajang pencarian jodoh. Dimana peserta perempuan 

mengeksploitasi diri untuk mendapatkan perhatian peserta pria. 

Take Him Out Indonesia merupakan reality show yang bertajuk pencarian 

jodoh, Take Him Out merupakan versi lain dari Take Me Out Indonesia, program 

yang tayang perdana 2 Agustus 2009 tayang secara regular setiap Hari Rabu 

pukul 20.30 WIB program ini dikemas dalam sebuah paket 2,5 jam yang 

menghibur, lucu dan sangat attractive. Akan ada 30 pria tampan Indonesia, di 

balik podium set Take Him Out Indonesia, menunggu untuk memilih dan dipilih 

perempuan impiannya, satu dari tujuh perempuan yang ada. Dengan latar 
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belakang profesi yang berbeda, karakter berbeda dan tipe perempuan pun berbeda, 

pilihan yang sangat menjanjikan buat para pencari pasangan. 

Perempuan-perempuan ’super woman’ telah mempersiapkan diri untuk 

bertemu sang pangeran. Tidak hanya cantik, mereka adalah perempuan mandiri 

dan pintar tentunya. Yang berbeda dari Take Me Out Indonesia adalah, di Take 

Him Out Indonesia, perempuan-perempuan cantik ini berhak membuat keputusan. 

Mereka boleh tidak memilih, meski harus pulang tanpa mendapatkan pasangan. 

Beberapa set perkenalan diatur dengan sedemikian rupa, awal adalah tahap 

untuk perkenalan, tahap kedua peserta perempuan memperlihatkan berbagai 

performance atau bakat yang dimiliki oleh masing-masing peserta, tahap ketiga 

peserta perempuan mengutarakan  berbagai pengalaman hidupnya. Dalam setiap 

tahap pria di balik podium dipersilahkan untuk menentukan pilihan untuk tetap 

menyalakan lampu ataupun mematikan lampu.  

Rizal Syahdan dan Yuanita Christiani didaulat kembali membawakan 

Take Him Out Indonesia, menjadi ikon dari kontestan pria dan perempuan yang 

tampil maskulin dan cantik tentunya. Pasangan terpilih di Take Him Out 

Indonesia, akan mendapat wejangan-wejangan dari penasihat cinta, Meike Rose 

sang fortune teller. Mereka yang telah mendapatkan pasangan di Take Him Out 

Indonesia diharapkan tidak hanya sebatas  memiliki ketertarikan satu sama lain, 

tapi juga memiliki chemistry yang kuat. Hal tersebut yang akan menentukan 
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apakah mereka menjadi pasangan terbaik. Chemistry challenge yang harus dilalui 

pasangan terpilih akan dinilai oleh Dewan Cinta, dan hanya ada satu pasangan di 

setiap episodenya, yang berhak mendapatkan hadiah menarik dari Take Him Out 

Indonesia. 

Untuk menjadi kontestan Take Him Out cukup mudah, pria single usia 20-

40 tahun, tidak terikat pernikahan dan pastinya menarik secara fisik. 

( www.takehimoutindonesia.com ) 

Dari awal tayang sampai dengan sekarang Take Him Out Indonesia 

memiliki rating tertinggi dibandingkan dengan acara reality show yang lain. 

Yakni dengan rating 5,4 dan sharing 20,5. (http://www.agbnielsen.net ) 

Fenomena tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi 

budaya dan pola hidup kaum muda remaja sekarang. Pergeseran budaya mulai 

menjangkiti kaum muda remaja tanpa kompromi dan eksodus besar-besaran 

tentang paradigma berpikir kaum muda remaja. 

( http://www.ubb.ac.id ) 

Dari semua peristiwa yang sudah peneliti sebutkan, maka dapat diketahui 

sekarang ini perempuan telah menuju ke pergeseran budaya. Artinya perempuan 

pada zaman sekarang ini telah tidak mengkaidahkan norma budaya yang ada sejak 

dahulu, dahulu perempuan cenderung malu untuk mengeksploitasi diri namun 

perempuan zaman sekarang cenderung lebih mengeksploitasi diri untuk 
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mendapatkan seorang pasangan hidupnya. Sehingga pada akhirnya hal tersebut 

menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. 

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan terhadap persepsi perempuan 

karena eksploitasi perempuan dengan segala stereotip gender tradisional tersebut 

cenderung mengimplisitkan kualitas pemaknaan yang kitsh ( dangkal ) dan 

rendah, yang akhirnya menghadirkan konsepsi pemaknaan perempuan tidak lebih 

sebagai sebuah benda ( bukan makhluk/insani ). Di sinilah tubuh dan semua 

atribusi “kewanitaan” perempuan dieksploitasi sebagai objek tanda ( sign objek ) 

dan bukanlah subjek ( Widyatama, 2006 : 6 ) 

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirka pesan 

.( Rakhmat, 2005 : 51 ) 

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal 

dari bahsa Latin perception ; dari percipere, yang artinya menerima atau 

mengambil. 

Ekspresi mengenal orang lain merupakan studi awal tentang persepsi. 

Darwin mendorong munculnya permaslahan persepsi dengan pertanyaan, “apa 

ciri-ciri keputusan yang baik tentang orang lain?” ( Muhadjir, 1992 :80 ) 
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Persepsi juga merupakan proses internal yang memungkinkan kita 

memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, 

dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. ( Mulyana, 2005 : 167) 

Dalam sebuah persepsi, banyak rangsangan yang sampai pada kita melalui 

panca indera kita, namun kita tidak menyampaikan itu semua secara acak-acak. 

Alih-alih kita mengenali objek-objek tersebut secara spesifik, dan kejadian-

kejadian tertentu yang memiliki pola tertentu. Alasannya sederhana saja, karena 

persepsi kita adalah suatu proses aktif yang menuntut suatu tatanan dan makna 

atas berbagai rangsangan yang kita terima ( Mulyana, 2005 : 170 ) 

Atensi tidak dapat terelakkan karena sebelum kita merespon atau 

menafsirkan kejadian atau rangsangan apapun, kita harus terlebih dahulu 

memperhatikan kejadian atau rangsangan tersebut. Ini berarti bahwa persepsi 

mensyaratkan kehadiran suatu objek untuk dipersepsi, termasuk orang lain dan 

juga diri sendiri. Dalam banyak kasus, rangsangan yang menarik perhatian kita 

cenderung dianggap sebagai penyebab kejadian-kejadian berikutnya.                            

( Mulyana, 2005 : 169 ) 

Dari sekian banyak acara reality show, ada salah satu yang menarik 

perhatian masyarakat yakni Take Him Out Indonesia, sebelum membahas lebih 

lanjut perlu diketahui lebih dahulu pengertian reality show itu sendiri yakni, 

secara istilah berarti pertunjukan yang asli ( real ), tidak direkayasa dan tidak 
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dibuat-buat. Kejadiannya diambil dari keseharian, kehidupan masyarakat apa 

adanya, yaitu realita dari masyarakat. (http://www.scribd.com) 

Beranjak dari masalah tersebut, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian untuk mengetahui secara pasti bagaimana persepsi perempuan 

Surabaya terhadap peserta perempuan di dalam tayangan acara Take Him Out 

Indonesia di Indosiar. Dan peneliti juga menitik beratkan penelitian ini pada 

masyarakat di kota Surabaya khususnya perempuan, penelitian dilakukan dikota 

Surabaya karena Surabaya memiliki ciri-ciri cosmopolitan, yaitu terbuka dengan 

informasi dengan media massa, aktif, dan bersifat modern. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian singkat tentang latar belakang, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini, adalah : “ Bagaimana Persepsi Perempuan Surabaya 

Terhadap Peserta Perempuan Di Dalam Tayangan Acara Take Him Out Indonesia 

Di Indosiar?”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penulisan untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

persepsi perempuan Surabaya terhadap peserta perempuan di dalam tayangan 

acara Take Him Out Indonesia di Indosiar. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Ada 2 manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat member sumbangan atau landasan 

pemikiran pada ilmu komunikasi mengenai persepsi dan komunikasi non verbal. 

2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan wacana bagi masyarakat 

tentang tayangan acara Take Him Out Indonesia di Indosiar. 
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